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 سم.
 إليك. أحسن هللا

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين.
 واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. ،واجزه عنا خير الجزاء ،اللهم اغفر لشيخنا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 تق:باب مصير الوالء لمن أع

صلى هللا عليه - النبي زوج -اتعالى عنهرضي هللا - عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني
 فقالت ،فأعينيني أوقية عام كل في ،أواق تسع على أهلي كاتبت إني :فقالت بريرة جاءت: "قالت أنها -وسلم

 ..إني أحب. :عائشة
  أحب إن

 أحسن هللا إليك. 
 ،ذلك لهم فقالت ،أهلها إلى بريرة فذهبت ،فعلت والؤك لي ويكون  ،عددتها عنك لهم أعدها أن أهلك"إن أحب 

 قد إني :لعائشة فقالت ،جالس -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول أهلها عند من فجاءت ،عليها فأبوا
 فسألها ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذلك فسمع ،لهم الوالء يكون  أن إال علي فأبوا ذلك عليهم عرضت
 لمن الوالء فإنما ،الوالء لهم واشترطي خذيها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال ،عائشة فأخبرته
 :قال ثم ،عليه وأثنى هللا فحمد الناس في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قام ثم ،عائشة ففعلت ((أعتق

 فهو هللا كتاب في ليس شرط من كان ما ،هللا كتاب في ليست شروطا   يشترطون  رجال بال فما :بعد أما))
ن ،باطل نما ،أوثق هللا وشرط ،أحق هللا قضاء ،شرط مائة كان وا   ((.أعتق لمن الوالء وا 

 -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة أن -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن نافع عن مالك وحدثني
 هللا لرسول ذلك فذكرت ؟لنا والءها أن على نبيعكها :أهلها لفقا ،تعتقها جارية تشتري  أن أرادت المؤمنين أم
 ((.أعتق لمن الوالء فإنما ،ذلك يمنعنك ال)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم-



 جاءت -ارضي هللا تعالى عنه- بريرة أن الرحمن عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني
 أهلك أحب إن" :-ا تعالى عنهرضي هللا- عائشة فقالت نينالمؤم أم -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة تستعين

 لنا". والؤك يكون  أن إال ،ال :فقالوا ،ألهلها بريرة ذلك فذكرت ،فعلت وأعتقك ،واحدة صبة ثمنك لهم أصب أن
صلى هللا عليه - هللا لرسول ذلك ذكرت -ارضي هللا تعالى عنه- عائشة أن عمرة فزعمت :سعيد بن يحيى قال

 ((.أعتق لمن الوالء فإنما ،وأعتقيها اشتريها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول الفق ،-وسلم
صلى هللا - هللا رسول أن -مارضي هللا تعالى عنه- عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني

 .هبته وعن الوالء بيع عن نهى -عليه وسلم
نما ،يجوز ال ذلك إن :شاء من يوالي أنه على سيده من هنفس يبتاع العبد في -رحمه هللا- مالك قال  الوالء وا 
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ألن ؛ذلك جاز ما شاء من يوالي أن لمواله أذن رجال   أن ولو ،أعتق لمن
 جاز فإذا ،هبته وعن ،الوالء بيع عن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ونهى ،((أعتق لمن الوالء)) :قال
 هبة. فتلك شاء من يوالي أن له يأذن وأن ،له ذلك يشترط أن يدهلس

 فتلك الهبة.
 .الهبةفتلك 

 أحسن هللا إليك.
أما بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد:
 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

 عتق.باب مصير الوالء لمن أ
 :-رحمه هللا-قال 

رضي هللا تعالى - -صلى هللا عليه وسلم- النبي زوج عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك حدثني"
بل كاتبوها، فعلوا ذلك،  ..بريرة هذه كانت موالة لقوم من األنصار، أرادوا "فقالت بريرة جاءت: "قالت أنها -اعنه

المساعدة، تسع أواق  -االى عنهرضي هللا تع-وعرضت على عائشة الحديث، كما في كاتبوها على تسع أواق 
كل سنة أوقية، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، أو أصبها لهم، يعني تدفعها كاش حالة،  منجمة

ثم دفعتها عائشة وصار الوالء لها في  ،ويكون الوالء لعائشة، فحصل ما حصل من تعنت مواليها في أول األمر
بالمكان  -عليه الصالة والسالم-ية، ثم صارت تخدمها وتتردد عليها، وصارت من الثقة في بيت النبي النها

عن عائشة في قصة اإلفك، ويتصدق عليه وهي في بيت  -عليه الصالة والسالم-المعروف، حيث سألها النبي 
وجد لحمًا في  -صالة والسالمعليه ال-، وكما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصالة والسالم-النبي 

 .عليها صدقة، ولنا هدية(( ))هيل: البرمة فسأل عنه فقيل: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقا
وصار لها شأن، وهي موالة، فالنسب ال يقدس صاحبه، كما أن البلد كذلك لمقصود أنها دخلت في بيت النبوة، ا

وبهذا يرتفع، فمن بطأ به  ًا وعمالً نسان أن يهتم لدينه علمفعلى اإل ،كما تقدم في حديث سلمان مع أبي الدرداء



والتزكية إنما تطلب من  !يرة موالة تسأل عن أم المؤمنين بحيث تزكي أم المؤمنينر عمله لم يسرع به نسبه، هذه ب
 الزكي، العدل، الثقة.

بة، األصل فيها أنها تكون هذه المكات "أوقية عام كل في ،أواق تسع على أهلي كاتبت إنيجاءت بريرة فقالت: "
يعني  "عنك لهم أعدها أن أهلك"إن أحب عائشة:  فقالت ،فأعينيني"، ومقادير يتفق عليها مة على آجالمنج

ما الفائدة من الوالء؟ هل عائشة تقصد اإلرث  "والؤك ليك لي، أو يكون ؤ وال ويكون  ،عددتها"عها حااًل،فدأ
تعتق رقبة، فجاءتها بريرة فقالت: أعدها لهم، وأعتقك ويكون الوالء لي،  المترتب على الوالء؟ يعني عائشة تريد أن

ب بيع المعتق حقيقًة الذي كاتب أو الذي دفع القيمة؟ الذي دفع القيمة؛ ألن المكات  قالوا: ال، الوالء لنا، فأيهما 
ت تحررت، الوالء لمن؟ وشراء المسألة، لكن لو لم يوجد دافع، جرت المكاتبة على ما اتفق عليه، وبعد تسع سنوا

 نعم؟
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 اشترت نفسها؟هي  ؟حكمها حكم األحرار ما في والء :يعني هل فيه والء أو نقول
 طالب:......

 هاه؟
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ؟ارأو ال والء لها كاألحر  رار من هذه الحيثية، لكن يبقى أنه هل لها والءهي حكمها حكم األح
ترجع ، لو افترض أنها في السنة الثامنة أدت النجم الثامن ثم عجزت عن التاسع، المكاتب رق ما بقي عليه درهم
ن المكاتبة لوالء في حال المكاتبة أو نقول: إولم تكاتب، فهل لمثل هذا أثر في ا رقيقة، نعم، كأن لم تدفع شيئاً 

 ؟وأعتقت نفسها؟ فال والء ألحد اشترت نفسها
، كتاب المكاتب، ولعلنا نتعرض لهذه المسألة هناك، لكن إذا ةخاص بالكتاب -إن شاء هللا تعالى-ب سيأتي في با

الكالم في المكاتبة غير المعارضة، تابة فال كالم في مثل هذا الحديث، مع الكتعارض اإلنعام بالعتق دون مقابل 
 .-إن شاء هللا تعالى-وهذا سيأتي 

فأبوا "ويأخذون القيمة ويبون الوالء،  ،يبي يكاتبون  "عليها فأبوا ،ذلك لهم فقالت لهاأه إلى بريرة فذهبتفعلت، "
 عرضت قد إني :لعائشة فقالت جالس -صلى هللا عليه وسلم- هللا ورسول أهلها عند من فجاءت عليها،
يقول: ما  "افسأله ،-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ذلك فسمع ،لهم الوالء يكون  أن إال فأبوا ذلك عليهم
 لهم واشترطي خذيها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقال" بالواقع عائشة فأخبرته ما الخبر؟ ؟القصة
 بيده ولده الحر، فجاء شخص يدعيه ، يعني كأن شخصاً ا االشتراط ال يغير من الواقع شيئاً ألن هذ "((الوالء



ال ما يتغير؟ ما يتغير،  غير من الواقع ولو تراخى معه وتساهل، لو تساهل معه، ال يوغلبه عليه، يتغير الحكم وا 
 ؛ ألن الوالء لحمة كلحمة النسب، ال يتنازل عنه على ما سيأتي.شيئاً 

قد يقول قائل مثاًل: إن هذا فيه  "عائشة ففعلت ((أعتق لمن الوالء فإنما ))خذيها واشترطي لهم الوالء،فقال: "
ولو علموا حقيقة الحال ما ثم تبين أن الوالء لغيرهم، س أن الوالء لهم، خديعة لمواليها، أنهم أقدموا على أسا

؟ هل في هذا عقوبة ، وال قبلوا من عائشة ما عرضت، فهل في مثل هذا خديعة؟ أو في هذا عقوبةكاتبوها
 وحكمه؟ -جل وعال-وتنكيل لمن خالف شرط هللا 

منطوقه أن من أعتق له الوالء على أي وجه  "ق((فإنما الوالء لمن أعت ،))خذيها واشترطي لهم الوالءقال: "
إن شاء هللا -لكن مفهومه أن المكاتب ال والء له، وهذا سيأتي كان العتق، سواًء كان تبرر أو كفارة، نعم، 

 .-تعالى
 هللا فحمد الناس في -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول قام ثمففعلت عائشة،  ))فإنما الوالء لمن أعتق(("

وهذه أيضًا ثبتت عنه  "((بعد أما)) :قال ثم" في الخطب -عليه الصالة والسالم-كما هي عادته  "يهعل وأثنى
 ))فما بال رجال (أما)الفاء واقعة في جواب  "((رجال بال فما))أما بعد: "في أكثر من ثالثين خطبة، أنه يقول: 

ما  :بالتلميح ال بالتصريح، ما قال -معليه الصالة والسال-هذه خطبه  ((؟هللا كتاب في ليست شروطا   يشترطون 
بال فالن، أو آل فالن فعلوا كذا وكذا؟ فينبغي أن تكون الخطب على هذا الهدي، فال يشهر بالناس على 

وثالث، ومع ذلك طب عنهم مرة ومرتين المنابر، لكن قد يقول قائل: إذا كان هؤالء القوم أصروا وعاندوا، وخ  
ال ما يصلح؟ يعني إذا لم يكن ثم عالج إال أصروا على خطأهم، وال يفيد ف يهم إال التصريح والتشهير، يصلح وا 

يعني هل هذا أسلوب  ))ما بال رجال((يقول:  -عليه الصالة والسالم-أن ينص عليه في الخطبة، نعم، النبي 
فكيف  ،نفسهألنه هو الذي فضح  ؟هذا ال يفيد فيه مثل هذا الكالممطرد مع كل أحد، أو أن المعاند المجاهر 

نعم؟ نعم إذا كان ال يرتدع إال بمثل هذا يعني عرض به مرة ومرتين وثالث، ويزداد إصرار وتعنت  ؟يستر عليه
 ؟نعم ؟فما المانع

 طالب:......
وقع قضية وصار لها صدى في جهة ل وهلة هذا ال داعي للتصريح، نعم لكن إذا أصر، أما إذا انتهى من أو 

بعض المنكرات في محله، أنكر عليه مرة مرتين ثالث، وتدخل أناس، المقصود  من الجهات في حالق ويزاول
يشير –قال: إن فالنًا هذا  -وهو عضو حسبة- لناس عنه، وفي الخطبة قال الخطيب، وعجز ا..أنه أصر على

فر ورفعت إلى القضاء، فهذا وافد س ... إلى آخره، فصارت قضيةيفعل كذا وكذا، وفعلنا معه كذا وكذا -إليه
يعني ما في إشكال، وهذا أيضًا الذي شهر به نقل؛ ألن من المصلحة في مثل هذا الظرف رأى القاضي أنه 

الحق معك يا  :ينقل اجتهاده أن مثل هذا التشهير ال ينبغي مثاًل، فعلى كل حال هل مثل هذا التشهير نقول
لى مثل هؤالء؟ وهذه مسألة كبرى يعاني التي فيها الستر ععضو الهيئة حينما عجزتم بالطرق المتاحة، بالطرق 

أو أنه قد يحتاج إلى التصريح والكشف؟ نعم  ،هل الستر عالج دائم غير الخطبة مثاًل،منها رجال الحسبة، في 
والستر المطلق ال سيما مع عدم العقوبة الستر المطلق مع  ؟قد يحتاج إليه، إذا لم يرتدع الجاني ما الذي يردعه

الستر فال بد من الكشف، ال بد  د  ج  إباحية، وما الفائدة من األمر والنهي؟ فعلى هذا إذا لم ي  عدم العقوبة معناه 



، نعم على ..على غير ))من ستر مسلمًا ستره هللا في الدنيا واآلخرة((من اإلشهار، وأهل العلم يحملون حديث: 
يه، بل هذا هو األصل، لكن إذا غير صاحب السوابق، يعني من وقعت منه هفوة أو زلة ال مانع من الستر عل

، تكرر على هذا المنكر، وال يردعه الستر عليه، مثل هذا تجري له ..أسبوع، أو فيكان في كل شهر أو في كل 
 ؟ولغيره، وما شرعت الحدود إال من أجل أن يقضى على المنكرات وعلى أهلها، نعم

 طالب:......
ال بد من هذا، هذا أمر؛ ألن بعضهم يقول: إن مثل  [( سورة النــور2)]َن اْلُمْؤِمِنيَن{ }َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة م ِ ال، 

هذا من إشاعة الفاحشة، فالذي يشهر يحب أن تشيع الفاحشة، نقول: فرق بين إشاعة فعل الفاحشة، وبين إشاعة 
تنتشر الفاحشة في الناس، ذكر الفاحشة من أجل محاربة الفاحشة، الذي يريد أن تشيع الفاحشة معناه يحب أن 

وهذا ال يجوز بحال، ال يجوز بحال أن يحب شخص أن تنتشر الفاحشة في الناس، لكن إذا كان ذكر الفاحشة 
 ال فعلها ذكرها مما يردع صاحبها هذا للقضاء عليها، هذا عكس االستدالل.

حبون أن تنتشر الجريمة، هذا االستدالل بالنص، نعم، يحبون أن تشيع الفاحشة، إيش معنى يحبون أن تشيع؟ ي
 هذا ال يمكن أن يتصور من متدين، انتشار فعل الفاحشة لشخص فاجر يريد أن يكثر سواده، ؟من يحبه؟ نعم

في مثل عمله، لكن ذكر الفاحشة ليس من إشاعتها، اللهم إال إذا كان ذكرها  ويسهل عليه أمرها إذا كثر الناس
ني إذا ذكرت هذه الفاحشة، وأنا وجدنا في المحل الفالني كذا وكذا، وفي في مجتمع يتنبه لها بواسطة ذكرها، يع

 المجلس من يلتقط مثل هذا الكالم فيذهب إلى ذلك المكان الذي ذكرت فيه الفاحشة نعم، هذا من محبة إشاعتها.
 طالب:......

ين إشاعة ذكرها لردع أو كانت أمرًا خفي ويسير يعني مما ينبغي الستر عليه، فرق بين أن تشيع الفاحشة وب
 مرتكبها.

يعني  ((هللا كتاب في ليس شرط من كان ما))أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا  ليست في كتاب هللا، 
نما ما هو أعم من ذلك مما يشمل الكتاب والسنة.  في حكمه، وليس المراد به القرآن، وا 

يعني الناس في عقودهم (( باطل فهو هللا كتاب في ليس)) ((باطل فهو هللا كتاب في ليس شرط من كان ما))
جميع الشروط غير المنصوصة باطلة؟ اشترطت المرأة أال يسافر بها زوجها، هذا  :يستحدثون شروط، هل نقول

 في كتاب هللا هذا الشرط؟
 طالب:......

ال ليس بباطل؟   إذن باطل وا 
 طالب:......

 ؟نعم
 ؟......المقصود طالب: ليس المقصود

 ((باطل فهو هللا كتاب في ليس))
 طالب:......

 ؟نعم



 طالب:......
 ؟مفهوم الحديث أن أي شرط غير منصوص عليه في الكتاب والسنة باطل، نعمكيف مفهوم؟ 
 طالب:......

 وال في سنة رسوله فهو باطل.هذا منطوقه، منطوقه أن أي شرط ليس في كتاب هللا 
 طالب:......

معناه حكم  ))ليس في كتاب هللا((أو ما استنبط من النصوص؛ ألن في  ،صليس في حكمه المستند إلى النصو 
))المسلمون على هللا، فهذا الشرط الذي لم ينص عليه بعينه في الكتاب والسنة مأخوذ من أدلة أخرى، 

ن))فهو مأخوذ من كتاب هللا  ((أو حرم حالالً  اً ))إال شرط أحل حراميعني  شروطهم((  يعني ((شرط مائة كان وا 
 يعني حكم هللا أحق من حكم الناس، ((أحق هللا قضاء))لو وثق بجميع العهود والمواثيق فإنه ال قيمة له، 

نما ،أوثق هللا وشرط)) يعني يترتب عليه النصرة، واالعتراف بالفضل للشخص المعتق،  ((أعتق لمن الوالء وا 
 واإلرث، كل هذا إنما يكون لمن أعتق.

 :-رحمه هللا-قال 
 "المؤمنين أم عائشة أن عمر بن هللا عبد عن نافع عن الكم وحدثني"

 طالب:......
 عقوبة له. ،إيه

 .......طالب: هل يجوز
لكن إذا كان يجهل الحكم الشرعي، ولو عرف أن هذا يؤثر في عقده ما فعله، يعني مثل هذه الصورة، هذا يجوز 

عقوبات؛ ألن بعض الناس ينظر إلى مصلحته هو، تطبيقه آلحاد الناس الذين ال يقدرون المصالح والمفاسد في ال
مثل هذا ال، لكن إذا كان وأراد تطبيق  ،ما ينظر إلى الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص ينظر إلى مصلحته هو

النظر فيه إلى رسوخ الحكم الشرعي في قلوبهم، فال شك أن هذه مصلحة راجحة، يعني هل يتصور أنهم 
 عض الروايات ما يدل على أن هذا األمر تكرر مرارًا، وأنهم بلغهم هذا الحكم.وجاء في ب؟ يشترطون مرة ثانية

 ...وسلم اللهم صل
ثم بعد ذلك يقول: هذه فائدة  ،ويأخذ منه بربا ،يقول: قد يتحايل بعض الناس فيعمد إلى من يتعامل بالربانعم، 

 ؟ي تترتب عليه اللعنةمحرمة وليس له إال رأس ماله، وقد أقدم بطوعه واختياره على العقد الذ
 .اللعنة استحقها بمجرد العقد
وأقدم بطوعه واختياره على هذا العقد المحرم متخطيا  بذلك النصوص الدالة على  ،وأقدم على العقد بطوعه

 تعظيم تحريم الربا، وأنه حرب هلل ورسوله، وأن آكله وموكله ملعون.
المبلغ كاماًل، وتفوت على الطرف اآلخر فال يستحقها؛ ألنه فمثل هذا يفوت عليه، تفوت عليه هذه الفائدة، يدفع 

 ؟أخذها بعقد باطل، فليس له إال رأس ماله، تفوت على الطرفين جميعًا، وليست مما معنا أبدًا، نعم
 طالب:......



سافر لها أن تشترط عليه أال يتزوج عليها، مسألة اشتراط أال ي ((المسلمون على شروطهم)) عند الحنابلة لها ذلك
ألن له القوامة  ؛للزوج أن يسافر بزوجته [( سورة القصص22)] }َوَساَر ِبَأْهِلِه{ا قد مرت باألمس في التفسير به

عليها، وعرفنا أنه إن اشترطت فالمسلمون على شروطهم، إن لم تشترط فهذا األصل له أن يسافر بها إال سفر 
 الكفءخطب  وبقيت مسألة فيما إذاسه فضاًل عن زوجته، أن يسافر بنف محرم؛ ألن هذا مستثنى شرعًا، ال يجوز

إلى بلد  المرضي من كل وجه، إال أنه في بلد غير بلد الزوجة، فهل كونه من غير البلد نفسه، وتغريب البنت
 الكفء، فهل هذا يكفي يعني مبرر في أن يرد على من رد الكفءألنه جاء الوعيد  الزوج مبرر لرده وهو كفء؟

ال، يعني إلى..، ن المسألة تحتاج إلى المسألة الغربة البعيدة التي تحتاج جوازات، وتحتاج : إال نقول بهذا العذر؟
افترض أن طرف في نجد والثاني في الحجاز مثاًل، أو في نجد من بلد إلى بلد، هي تقول: ال أريد أن أبعد عن 

في هذه  ءي رده أو ال يكفي؟ الذي يرد الكفهلي، وأهلها يقولون: ال نريد أن تبتعد بنتنا عنا، هل هذا كافي ف
 ؟الصورة آثم

 طالب:......
إذا كانت تتضرر هذا ما فيه إشكال، إذا كانت تتضرر يرد بال إشكال، لكن إذا كان ما هناك ضرر، البلدان  ال

 متساويان من كل وجه، سواًء في الرياض أو في القصيم.
 طالب:......

 ا هذا ما فيه إشكال.إذا كانت تتضرر أو تخاف على نفسه
 طالب:......

 لكنه من حقها في أمر مباح، يعني له أن يقتصر على واحدة.
 مسألة التخيير بين الواحدة والتعدد ما فيه إشكال، لكن لو اشترطت أن يطلق ضرتها هذا ال يجوز بال شك.

 ،تعتقها جارية تشتري  أن أرادت وحدثني مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن عائشة أم المؤمنين"قال: 
 يمنعنك ال)) :فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذلك فذكرت ؟لنا والءها أن على نبيعكها :أهلها فقال
 يعني ال لمن كاتب، وال لمن باع إنما الوالء لمن أعتق. "((أعتق لمن الوالء فإنما ،ذلك

 أم عائشة تستعين جاءت بريرة أن لرحمنا عبد بنت عمرة عن سعيد بن يحيى عن مالك وحدثني"ثم قال: 
يعني  "واحدة صبة ثمنك لهم أصب أن أهلك أحب إن" :-ارضي هللا تعالى عنه- عائشة فقالت ،المؤمنين

ن كان إمكان الدفعات في  تعدها في مكانها عدة واحدة، تشبيهًا لها بصب الماء والعسل والسمن الذي يتدفق، وا 
صبة " املها، فشبهت بها من هذه الحيثيةم، لكنها إذا تركت وشأنها انصبت بكمثل هذه في المشبه به ممكنة، نع

 :سعيد بن يحيى قال لنا" والؤك يكون  أن إال ،ال :فقالواواحدة، وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة ألهلها، 
ه صلى هللا علي- هللا رسول فقال -صلى هللا عليه وسلم- هللا لرسول ذلك ذكرت عائشة أن عمرة فزعمت
عليه الصالة -عائشة تملك تسع األواقي في زمن النبي  "((أعتق لمن الوالء فإنما وأعتقيها اشتريها)) :-وسلم

يمر به الهالل  -عليه الصالة والسالم-ما جاء، وأنه كان  -عليه الصالة والسالم-وجاء في عيشه  -والسالم
 نعم؟ !هذا تعارض؟ عائشة عندها تسع أواقيوالثاني والثالث في شهرين ال يوقد في بيته نار، فهل في مثل 

 طالب:......



: -عليه الصالة والسالم-نعم، لكنه كما قال  ،ألموال الطائلةتأتيه ا -عليه الصالة والسالم-نعم أحيانًا النبي 
ذا لي مثل أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إال دينار أرصده لدين، إال أن أقول به هك ))ما يسرني أن
عليه -فقد يجتمع المال في لحظة أو في وقت ويعدم ويفقد في أوقات، وعلى كل حال عيشه  وهكذا وهكذا((
 مبسوط في الصحاح والسنن وغيره. -الصالة والسالم
 طالب:......

 هذا القوت الذي يدخر لمدة سنة؟إيش 
 طالب:......
 التمر، التمر.
 طالب:......

 ؟ة، وتمر به الليالي والجوع، نعمإيه لكن يمر عليه األشهر الثالث
 طالب:......

معروف، مدون، وقد مسه الجوع، وهو  -عليه الصالة والسالم-أخرجه مرة الجوع، فعيشه  ال حتى الجوع الجوع،
 ، ليوفر له أجره كاماًل يوم القيامة، وال يعجل له شيء منه.-جل وعال-وأكرم الخلق على هللا  ،أشرف الخلق
 طالب:......

 ؟نعم
 طالب:...... 

 تكسب أبو بكر.ينعم، نعم من التجار، 
 نهى -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن عمر بن هللا عبد عن دينار بن هللا عبد عن مالك وحدثني"قال: 
الوالء الذي يستحقه المعتق ما يباع، يعني زيد أعتق  ،هبته وعن الوالء بيع عن نهى "هبته وعن الوالء بيع عن

ليكون والء بكر لي، هذا  ذا الوالء، أو هبنيه، أعطني إياه؛ق الوالء فجاء عمرو فقال: يا زيد بعني هبكر، فاستح
ني هذا الولد، أو هبني هذا الولد، ال جاء وقال: بع ال يجوز بيعه وال هبته؛ ألنه لحمة كلحمة النسب، كما لو

 يملك.
 طالب:......

ي مواضع كثيرة يقول: غة العرب بمعنًى واحد، وفي كتاب سيبويه فالزعم والقول في ل الزعم والقول بمعنًى واحد،
 ؟ويوافقه، ويقول: زعم الكسائي ويوافقه، نعم زعم الكسائي
 طالب:......

فائدته قلنا: النصرة واالعتراف بالمنة التي تجود بها في مجال الخدمة؛ ألن بريرة صارت تتردد على عائشة 
 عها في األكل، وأوضح من ذلك اإلرث، نعم.وتخدمها، ويتصدق عليها، ويشتركون م

 يعني يشتري نفسه من سيده "يبتاع نفسه" يعني يكاتب، يكاتب سيده "سيده من نفسه يبتاع العبد في مالك قال"
نما ،يجوز ال ذلك إن :شاء من يوالي أنه على" يقول: يبتاع، يشتري نفسه من هذا السيد  "أعتق لمن الوالء وا 

عنده، ثم يذهب إلى شخص آخر يود أن يرتبط به، ويود أن يخدمه، أو يستفيد من عمل  الذي ال يرغب البقاء



وما أشبه ذلك، يقول: ترى الوالء لك، يقول: والئي، أنا اشتريت نفسي فوالئي لك، على أنه يوالي من شاء  ،عنده
نما الوالء لمن أعتق، حصر، يعني ما في والء إال  والء، كان في والء في  بالعتق، وال فيأن ذلك ال يجوز، وا 

فمن أول اإلسالم بمالمؤاخاة، كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ثم نسختها المواريث، كان الوالء لمن أسلم على يديه، 
شيوخ اإلمام البخاري عبد هللا بن محمد المسندي الجعفي، والبخاري جعفي، لكنه موالهم؛ ألن جده أسلم على يد 

جعفي أصالة من أنفسهم، وذاك جعفي بالوالء، ولكن ال توارث بمثل هذا، كان  جد عبد هللا بن محمد شيخه، فهذا
 هذا في أول األمر ثم نسخ.

 طالب:...... 
تب الرجال، وجدت أن الموالي من الرواة أكثر، يعني ما اآلن لو تنظر في كتب الرجال، في التقريب، أصغر ك
إحداهما موالهم، فالموالي من الرواة أكثر من غيرهم، فهذا يمر ثالثة تراجم متوالية أو ترجمتين متواليتين ما في 

 يدل على أن الشرف بالعلم والدين، بالدين والعلم.
 طالب: ينسب إليه.

 ينسب إليهم موالهم، لكن على أن يقال: موالهم.
 ......طالب: يا شيخ عائشة على الوالء

 من؟
 طالب: عائشة يشترط السبب؟
رة؛ ألنها يمكن لحظت في بريرة صفات ال تود االنقطاع عنها، لكن من وجبت عليه لتبقى الرابطة بينها وبين بري

ال ما له والء؟   كفارة ثم أعتق له والء وا 
 طالب:......

 نعم.
 طالب:......

 كيف؟
 طالب: سبب العتق.

ال ما يقال له :مكاتب سبب العتق، على كل حال يقال له الصالة عليه -معتق؟ نعم، هو معتق، والنبي  :معتق وا 
فلو افترض أن شخص عليه كفارة ثم اشترى عبدًا وأعتقه هلل يروح  ))إنما الوالء لمن أعتق((يقول:  -والسالم

ال هذا آخر خبره  ؟وين جاء ؟يتابعه وين راح ال، وا  وينتهي به على شان نشوف متى ما مات نأخذ اإلرث وا 
 ي مسئولية الرقيق؟ مسئولية من عليه الحق.فهل هذه مسئولية السيد معرفة ومتابعة المعتق أو ه ؟اإلشكال

 طالب:......
 هو معتق على كل حال. ))إنما الوالء لمن أعتق((وهللا عموم 

 ......طالب: لكن ما يفرق بين الوالء وبين
 ما أعتقه هلل ابتداًء. تقه في مقابلمقابل أعتقه، أعيعني كالمكاتب؛ ألنه في 
 .......طالب: لكن ما ألزم الشرط



 كيف؟
 طالب:......

، وبين من لزمته -جل وعال-فهمت ما أريد؟ أنا أقول: فرق بين من أعتق ابتداًء لوجه هللا أنا قلت، الذي  هذا
كفارة ثم أعتق، والنص ظاهر في أنه معتق، فمن أعتق في كفارة يقال له: معتق، والوالء لمن أعتق، يعني عموم 

 اللفظ يشمله.
لماذا؟ ألن الوالء كالنسب، ال يباع وال يوهب وال  "ذلك جاز ما شاء من الييو  أن لمواله أذن رجال أن ولو"

ملة يدل على وتعريف جزئي الج ((أعتق لمن الوالء)) :قال -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول ألن ؛يتنازل عنه
 بيع عن -مصلى هللا عليه وسل- هللا رسول ونهى" ( ورد الحصر يعني ال لغيرهإنماالحصر كما ورد الحصر بـ)

يعني تلك  "هبة فتلك شاء من يوالي أن له يأذن أن وأ ،له ذلك يشترط أن لسيده جاز فإذا ،هبته وعن ،الوالء
 الهبة التي جاء منعها بالنهي الصحيح الصريح.

 طالب:......
 ع أطرافه.أن له جزء في جميذكر هو 

 طالب:......
 بريرة ثالث سنن؟في حديث  ؟ثالث

 طالب:......
 .سه، نفسه منها هذه، هذه سنة من السننهو نف
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 باب جر العبد الوالء إذا أعتق:

 فأعتقه عبدا   اشترى  -رضي هللا تعالى عنه- العوام بن الزبير أن الرحمن عبد بن ربيعة عن مالك حدثني
 موالينا هم بل ،أمهم موالي :وقال ،موالي هم :قال الزبير أعتقه فلما ،حرة امرأة من بنون  العبد ولذلك

 .بوالئهم للزبير عثمان فقضى -رضي هللا تعالى عنه- عفان بن عثمان إلى فاختصموا
 إن :سعيد فقال ؟والؤهم لمن حرة امرأة من ولد له عبد عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني

 .أمهم لموالي فوالؤهم يعتق لم عبد وهو أبوهم مات
 إن مواليه هم فيكونون  ،أمه موالي إلى ينسب الموالي من المالعنة ولد ذلك ومثل: -رحمه هللا- مالك قال
ن ،ورثوه مات  وكان ،أبيه موالي إلى والؤه وصار ،به ألحق أبوه به اعترف فإن ،عنه عقلوا جريرة جر وا 

 .الحد أبوه ويجلد ،عليهم وعقله لهم ميراثه
 إال المنزلة هذه بمثل صار ،بولدها العنها الذي زوجها اعترف ذاإ العرب من المالعنة المرأة وكذلك :مالك قال
خوته أمه ميراث بعد ميراثه بقية أن نما ،بأبيه يلحق لم ما ،المسلمين لعامة ألمه وا   المالعنة ولد ورث وا 

 إلى صار نسبه ثبت فلما ،عصبة وال نسب له يكن لم ألنه ؛أبوه به يعترف أن قبل أمه موالي المواالة
 .عصبته



 والء يجر العبد أبا الجد أن :حر العبد وأبو حرة امرأة من العبد ولد في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال
ن ،مواليه إلى الوالء رجع أبوهم عتق فإن ،عبدا   أبوهم دام ما يرثهم حرة امرأة من األحرار ابنه ولد  وهو مات وا 
ن ،للجد والوالء الميراث كان عبد  الوالء األب أبو الجد جر عبد وأبوه أحدهما فمات حران ابنان له كان العبد وا 

 .والميراث
 إن :تضع بعدما أو حملها تضع أن قبل زوجها يعتق ثم مملوك وزوجها حامل وهي تعتق األمة في مالك قال
 هو وليس ،أمه تعتق أن قبل الرق  أصابه كان قد الولد ذلك ألن ؛أمه أعتق للذي بطنها في كان ما والء
 .والءه جر أبوه عتق إذا العتاقة بعد أمه به تحمل الذي ألن ؛العتاقة بعد أمه به تحمل الذي زلةبمن
  قالمعتِ  العبد والء إن :سيده له فيأذن له عبدا   يعتق أن سيده يستأذن العبد في مالك قال

 المعَتق.
 أحسن هللا إليك.

ن أعتقه يالذ لسيده والؤه يرجع ال العبد لسيدإن والء العبد المعَتق   .عتق وا 
 :-رحمه هللا تعالى-قد قال المؤلف ل

 باب جر العبد الوالء إذا أعتق:
 من بنون  العبد ولذلك ،فأعتقه عبدا   اشترى  العوام بن الزبير أن الرحمن عبد بن ربيعة عن مالك حدثني"قال: 
 تابع ألمه مطلقًا حرية ورقًا.فهو أواًل: إذا كان أحد األبوين حرًا، فالولد يتبع من؟ يتبع الحر،  "حرة امرأة

 طالب:......
هو يتبع األم حرية ورقًا، ولو قدر أن حرًا تزوج أمة لعدم قدرته على طول الحرة، يجوز أن يتزوج الحر أمة 

ال فال، والسبب في ذلك أن األثر على األوالد، األثر ينجر على األوالد فيكونوا  طول الحرة شريطة أال يجد وا 
 لزوجة.عبيد لسيد هذه ا

أعتقه  "اليه، فلما أعتقه الزبير قال: هم مو حرة امرأة من بنون  العبد ولذلك ،اشترى عبدا  فأعتقه"هنا يقول: 
 للزبير عثمان فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصموا ،موالينا هم بل ،أمهم مواليوقال: " وصار حرًا، كأمهم

 ."بوالئهم
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 ؟الكنها حرة، كانت رقيقة ثم صارت حرة، وهو كان رقيق ثم صار حرًا، ويش الفرق بينه وبينه
 طالب: فلما أعتقت صارت معتقة الوالء لمن أعتقها؟

 وهو؟ ؟وهو
 ...ا  دبن عاكهو طالب: 

 إيه ثم أعتق.
 لكن بين بعد ذلك......... طالب: هو يقول بالنص أمه حرة



كلهم أحرار، ال الزوج وال  "حرة امرأة من بنون  العبد ولذلكترى عبدا  فأعتقه، أن الزبير بن العوام اش"شوف 
ال كانت أمة  ا مسه الرق، هي حرة بعد أن أعتقتالزوجة، كلهم مسهم الرق، وكلهم تحرروا من الرق، كالهم وا 

 بدليل موالي أمه، فكالهما كان عبدًا مسه الرق ثم حرر، فاألوالد يتبعون من؟
 وديونه عالقة فيه. في حال........ طالب: األوالد

 حرية أمهم أو في حال رقها؟هو أعتقه، واألم معتقة من قبل، يعني وجودهم، يعني وجود األوالد في حال 
 ...أكيد، ال يمكن عبد يتزوج حرة.طالب: في حال رقها 

هي حرة وهو عبد،  ، نعم لما عتقت تحت مغيث،...ولذلك النبي خير بريرة لما ؟ممكن إذا رضيت ويش المانع
 وهذا الذي معنا.

 "لما أعتقه الزبير قال: هم مواليهف، حرة امرأة من بنون  العبد ولذلكأن الزبير بن العوام اشترى عبدا  فأعتقه، "
في الدين  والثاني رقيق، وعرفنا أن الولد يتبع أمه حرية ورقًا، بينما ألة فيما إذا كان أحد األبوين حريعني المس
 .بويه ديناً يتبع خير أ

 ،موالينا هم بل ،أمهم مواليوقال: " الء األوالد ها العبد الذي أعتقتهؤ واليه، مفلما أعتقه الزبير قال: هم 
 ."بوالئهم للزبير عثمان فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصموا

م اشتركا في الحرية، يعني تبعًا ألبيهم، تبعًا ألبيهم ال تبعًا ألمهم، لماذا؟ ألنهم اشتركا في الحرية، األب واأل
 واألصل أن الولد يتبع أباه ينسب ألبيه أو يتبع أمه ينسب إليها؟ 

 طالب: األب.
، هم مشتركان في هذا، ..حرة، فينظر إلى المسألة : وهللا الزوج عبد والزوجةاآلن هم اشتركوا في الحرية، ما يقال

جعل والءهم للزبير؛ ألنهم اشتركا في الحرية تبعًا ألبيهم، و  -وأرضاه رضي هللا تعالى عنه-فجعلهم عثمان 
 واألصل أن االنتساب لألب ال لألم.

 إن :سعيد فقال ؟والؤهم لمن حرة امرأة من ولد له عبد عن سئل المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني"
، يعني أمهم لموالي فوالؤهم يعتق لم عبد وهوإن مات أبوهم  "أمهم لموالي فوالؤهم يعتق لم عبد وهو أبوهم مات

مثل هذه الصورة،  يتبعونها في ..،حرة كانت أو أمة، والمسألة مفترضة من امرأة حرة، نعم؛ ألنهم يتبعونها في
 ها لمن أعتقها وهم تبع أمهم.وقد أعتقت ووالؤ 

ة ه، والفائدالولد في حال المالعنة ينفى عن أبيه، وال ينتسب إلي "الموالي من المالعنة ولد ذلك ومثل: مالك قال"
ألنه انقطعت صلته بأبيه  "أمه موالي إلى ينسب الموالي من المالعنة ولد" العظمى من اللعان انتفاء الولد

حر ما مسه رق،  ،ألنه حتى األحرار في حال المالعنة "مواليه هم فيكونون  ينسب إلى موالي أمه،" باللعان
ينتسب فى االنتساب إلى األب، ينتسب لمن؟ ألمه، وانتوامرأة حرة ما مسها رق، فحصل ما حصل من اللعان، 

ن " ألمه ن " يعني ارتكب ما يلزمه بدية أو جزئها "عنه عقلوا جريرة جرفيكونون هم مواليه، إن مات ورثوه، وا  وا 
وا عنه، يعني دفعوا دية ما فيغرم العقل، عقل دام يغنم اإلرث ألن الغنم مع الغرم، ما "عنه عقلوا جريرة جر

 والؤه وصار" واعترف به ألحق به ،اعترف به أبوه بعد ذلك، أكذب نفسه "به ألحق أبوه به اعترف نفإ" ارتكب



لماذا؟ ألنه قذف؛ ألنه قذف زوجته بالزنا،  "الحد أبوه ويجلد عليهم وعقله ،لهم ميراثه وكان ،أبيه موالي إلى
 ؟ونكل عن

 ......طالب:
ي، وينتفي أثر المالعنة؛ ألنه تبين أنها في غير محلها، وهذا ال، نكل عن المالعنة، فيثبت الحد؛ ألنه حق آدم

نه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد، وكأن شيئًا لم يكن، بمعنى أنه يخطب هذه المرأة، : إعلى قول من يقول جار  
 ؟وليست الفرقة مؤبدة، والولد يرجع إليه، وينتسب إليه، نعم

 طالب:......
 ، الحد بلغ السلطان، قالوا: فإن عفا فال عفا هللا عنه.هنا عفوفال لطان، هو رفع إلى السلطان، وبلغ الس

 طالب:......
 حق مخلوق، لكن إذا بلغ السلطان انتهى، ال بد من إقامته.

 بولدها العنها الذي زوجها اعترف إذا" يعني التي ما مسها رق  "العرب من المالعنة المرأة وكذلك :مالك قال"
خوته أمه ميراث بعد ميراثه بقية أن إال" يعني ينتسب إليه "المنزلة هذه بمثل صار  ما ،المسلمين لعامة ألمه وا 
كيف يعترف  ،اعترف به ها،اآلن المرأة المالعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي العنها بولد "بأبيه يلحق لم

ل به، يعني فيما إذا كان الحبل قه أبو ، وسقوط الحد باللعان، ويعترف بفي صورة يكون معها اللعان، وثبوت الزنا
ال ما له أثر؟ ليس له  الزنا، حملت من زجها، نعم، ثم قذفها بالزنا مع أنه في مثل هذه الصورة اللعان له أثر وا 

في مثل هذه  -نسأل هللا السالمة والعافية-دام الحمل له ثابت ال يجوز نفيه بحال، زنت  أثر، عند الحمل ما
ن كانت الصورة إن شاء أن يمسكه ن شاء أن يطلق، نعم، وهذا األمر راجع إليه، يعني ال يلزم بطالقها، وا  ا، وا 

إن كانت قد وقعت من قلبه الموقع التي ال يستطيع فراقها، ال غيرته قد تدعوه إلى طالقها، وهذا هو األكثر، لكن 
 يلزم شرعًا أن يطلقها إذا زنت، نسأل هللا العافية.

قول: إن الولد منه حصل قبل ي "بولدها العنها الذي زوجها اعترف إذا العرب من عنةالمال المرأة وكذلك"يقول: 
خوته أمه ميراث بعد ميراثه بقية أن إال" انتسابه إليه "المنزلة هذه بمثل صار" الزنا  "المسلمين لعامة ألمه وا 

ا فمسألة اإللحاق به وعدم ثم العنه ،، اآلن اعترف به، إذا اعترف زوجها بأن الولد لهبأبيه يلحق لم ما كيف؟
تفي بمجرد اللعان، وال يلزم اإللحاق به كأنها مسألة اجتهادية؛ ألن من فوائد اللعان انتفاء الولد، نعم، فالولد ين

اعترف به، ، من فوائد اللعان انتفاء الولد، عند جمع من أهل العلم، وال يتعرض له أثناء األيمان، فهو منتف نفيه
ن كان يرى أنه ال يلحق به ولو اعترف به، ذا اعترف به يرثه أبوه، و يرى أنه يلحق به إ فالحاكم إن كان ممن ا 

ال يكون  ال يكون تناقض، ال بد من هذا التوجيه وا  فإن بقية إرثه إذا ورثته أمه وأخوته ألمه لعامة المسلمين، وا 
ًا، وقلنا: إن هذا شخص وجد ويش الفائدة من االعتراف؟ يعني تصورنا المسألة سابق ؟تناقض، كيف يعترف به

رجاًل يزني بامرأته، وقد حبلت منه، من الزوج نفسه قبل ذلك، فقذفها، وقلنا: إن هذا خالف األولى، أال يقذف 
ويستر على نفسه، وعلى ولده ويفارق إن شاء، ال أحد يلزمه بالبقاء معها، بل األصل أن يفارق؛ ألنها صارت 

 له ذلك.خبيثة ما لم تتب، لكن إن أمسكها 



))إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها يستدل أهل العلم على هذا بحديث: 
قالوا: ال يلزمه فراقها،  ، ثم إذا زنت بعد ذلك يبيعها ولو بضفير((الحد وال يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد

 ؟يد، نعم إذا كانت توطأ من قبل السيد فال فرق بينها وبين الحرة، نعموالمسألة مفترضة في أمة توطأ من قبل الس
بأنه ولها حقيقي، هل ينتفي ......إذا زنت والعنها وبعد ذلك يثبت عن طريق تحليل...... طالب: اآلن تحليل

 بالمالعنة؟
 .قرينة قد يحتاج إليها عند تساوي البينات هذه قرينة وليس بدليل، الحمض هذاينتفي؛ ألن 

 طالب: يا شيخ لكن ال يمكن أن يخطئ.
 ولو كان، ليست من األمور المعول عليها شرعًا، إنما هي مجرد قرائن.

 ؟طالب: يختلفون بأخذ الحمض هل يمكن أن يكون له مدة معينة وساعة معينة
كغيرها،  قرائن، المقصود أنه ليس من األدلة الشرعية المعترفة التي يحكم بها، المعتبرة التي يحكم بها، إنما هي

 ؟...هل يقال طلع الولد شبهه بأبيه الذي العنطيب لو افترض أنه العن والعنت ثم 
 ......طالب:
 .مشيما ي

 ؟.....هل ي المقابل االبن يريد أيضا  النسب بأبيهأصبح له ماال  أو جاه، فأتى واعترف به، ف..... طالب:
تجده إذا غضب على ولده قال: اذهب مثل هذه التصرفات، مبتلى ب -نسأل هللا السالمة والعافية-بعض الناس 

ذا رضي عليه استدعاهأنا لس  األمور.ونسبه إليه، بعض الناس سهل عنده مثل هذه  ت بأب لك، وا 
 طالب: يوافق شرعا  عليه يا شيخ؟

 ال ما يوافق حرام هذا، حرام فهو إما ولد أو ليس بولد، المسألة ما تتبع الغضب والرضا.
 ة زياد بن أبيه.قصطالب: 

عرفنا أن التصوير  -نسأل هللا السالمة والعافية-مور على كل حال مثل هذه األم لما صار له شأن نسبه، نع
أن الدعوة متجهة، وأن كالم األب صحيح، ودلت القرائن  فرئي ما لم يلحق بأبيه، إن ألحق بأبيه،وهو ما ذكرنا 

ال فاألصل أن فائدة اللعان انتفاء ا  لولد.عليه، وا 
نما" نما" إيش ورث؟ "أمه موالي المواالة المالعنة ولد ورث وا   أن قبل أمه موالي المواالة المالعنة ولد ورث وا 

 وال نسب له يكن لم ألنه فإنه يرثه موالي أبيه تبعا  ألبيه؛ ، أما إذا اعترف به أبوه وألحق بهأبوه به يعترف
 "عصبته إلى صار نسبه ثبت فلما" يكن له نسب وال عصبةوه فإنه لم إذا تبرأ منه أبوه، والعن أب "عصبة

 صاروا إلى عصبته الذين أعتقوا أباه.
كيف يتصور الجد حر  "حر العبد وأبو ،حرة امرأة من العبد ولد في عندنا عليه المجتمع األمر: مالك قال"

 وولده عبد؟
 طالب:......

 واألب ما أسر، يبقى حر. ،لد واسترق و هذا ما أسر، يعني حصل جهاد فأسر الو ؟ نعم، أأعتق قبل



 ابنه ولد والء يجر العبد أبا الجد أن حر العبد وأبو حرة امرأة من العبد ولد في عندنا عليه المجتمع األمر"
طيب هم من امرأة  "عبدا   أبوهم دام ما يرثهممن امرأة حرة "لماذا؟ ألنه أب؛ ألن الجد أب  "حرة امرأة من األحرار

 عليهم والء؟ يكون  حرة فكيف
 ...طالب: يعني إذا كانت الحرة أعتقت، هي من قبل عبدة

 ثم أعتقت. هي أمة
 طالب: فصار ولدها أحرار.
 ؟همؤ يتبعونها في الحرية، لكن وال

 ها هي لمن أعتقها.ؤ طالب: وال
 هم هم؟ؤ ووال

 .جدلي هو الهم هم ألبوهم الؤ طالب: ووال
 جدهم؛ ألن الجد أب.

 مثل قصة الزبير. طالب:
موالي األب،  ،مواليه إلى الوالء رجع أبوهم عتق فإن ن الرق من موانع اإلرث،دام أبوهم عبدًا، لماذا؟ أل مايرثهم 

، فوالء هؤالء لموالي الجد أو لم يمسه رق أصاًل فإرثه للجد، هذا األب ني لو افترضنا أن الجد أعتق قبليع
 يحجب الجدحرم من الميراث، نعم، يأخذ الميراث و المحجوب بالرق صار حرًا، وانتفى الوصف الذي من أجله 

ن" األب؛ ألنهم هم الذين منوا عليه إلى موالي "فإن عتق أبوهم رجع الوالء إلى مواليه"  كان عبد وهو مات وا 
ن ،للجد والوالء الميراث  "والميراث الوالء األب أبو الجد جر عبد وأبوه أحدهما فمات حران ابنان له كان العبد وا 
 مات وهو رقيق ال يستحق إرث.ألنه 

 يعني الحمل إنما طرأ في حال الرق. "حامل وهي تعتق األمة في مالك قال"
 :تضع بعدما أو حملها تضع أن قبل زوجها يعتق ثم ،مملوك وزوجها ،حامل وهي تعتق األمة في مالك قال"

 كان ما والء إنبيه، وحرية أمه، وجود هذا الحمل في حال رق أ ألن "أمه أعتق للذي بطنها في كان ما والء إن
 كان قد الولد ذلكألن " عتق األب، نعم كان االنتساب إليه، لكن لو كان الحمل بعد أمه أعتق للذي بطنها في

 بعد أمه به تحمل الذي ألن ؛العتاقة بعد أمه به تحمل الذي بمنزلة هو وليس ،أمه تعتق أن قبل الرق  أصابه
 ."هوالء جر أبوه عتق إذا العتاقة

 طالب:...... 
 كيف؟

 األوالد من األم؟...... طالب: ما سبب ضعف
 كيف؟

 ..الولد من األم وهي معتقة. المسألة التي راحت كانت األمطالب: 
 وهي معتقة نعم.
 طالب:...... 



 ال، ال ما في اختالف.
 "والءه جر أبوه عتق إذا العتاقة بعد أمه به تحمل الذي ألن ؛العتاقة بعد أمه به تحمل الذي بمنزلة هو وليس"

 ا ميزة عليه، ليس لها ميزة عليه.ألنه ما له
ه، أنه يملك، ملك عبدًا فأراد أن يعتق هذا على رأي مالك "له عبدا   يعتق أن سيده يستأذن العبد في مالك قال"

 على مذهب مالك في أنه يملك، ومذهب غيره من األئمة أنه ال يملك. العبد ملك عبد فأراد أن يعتقه
ألن  "العبد لسيدالمعَتق  العبد والء إن :سيده له فيأذن ،له عبدا   يعتق أن سيده يستأذن العبد فيقال مالك: "

ن أعتقه الذي لسيده والؤه يرجع ال" ث، فينتقل نصيبه من الوالء لسيدهالعبد ال ير   لماذا؟ "عتق وا 
 ......طالب: هذا مركب على والء
 ؟ألنه هو موروث، فكيف يرث

 سم.
 سن هللا إليك.أح
 :الوالء ميراث باب

 عبد بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك حدثني
 ،ألم اثنان ،ثالثة له بنين وترك هلك هشام بن العاصي أن أخبره أنه أبيه عن هشام بن الحارث بن الرحمن
 الذي هلك ثم ،مواليه ووالءه ماله وأمه ألبيه أخوه فورثه وموالي ماال   وترك ،ألم اللذين أحد فهلك ،لعلة ورجل
 ووالء المال من أحرز أبي كان ما أحرزت قد :ابنه فقال ،ألبيه وأخاه ابنه وترك ،الموالي هووالء المال ورث

 ألست ماليو  أخي هلك لو أرأيت ،فال الموالي والء وأما ،المال أحرزت إنما ،كذلك ليس :أخوه وقال ،الموالي
 .الموالي بوالء ألخيه فقضى ،-رضي هللا تعالى عنه- عفان بن عثمان إلى فاختصما ؟أنا أرثه

 فاختصم عثمان بن أبان عند جالسا   كان أنه أبوه أخبره أنه حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك وحدثني
 بن الحارث بني من رجل عند ةجهين من امرأة وكانت ،الخزرج بن الحارث بني من ونفر ،جهينة من نفر إليه

 فقال ابنها مات ثم ،وزوجها ابنها فورثها ،وموالي ماال   وتركت المرأة فماتت ،كليب بن إبراهيم :له يقال الخزرج
 .صاحبتنا موالي هم إنما ،كذلك ليس :الجهنيون  فقال ،أحرزه ابنها كان قدف ،الموالي والء لنا :ورثته
 ت نا.

 أحسن هللا إليك.
 سم.

 ت نا.صاحب
 أحسن هللا إليك. 

 بوالء للجهنيين عثمان بن أبان فقضى ،نرثهم ونحن ،والؤهم فلنا ولدها مات فإذا ،إنما هم والي صاحبِتنا
 .الموالي



 هو أعتقهم موالي وترك ،ثالثة له بنين وترك هلك رجل في قال المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني
 فإذا الثالثة من الباقي الموالي يرث :المسيب بن سعيد فقال ،أوالدا   وتركا اهلك بنيه من الرجلين إن ثم ،عتاقة
 .سواء شرع الموالي والء في إخوته وولد فولده هو هلك

 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 :الوالء ميراث باب

 الوالء من أسباب اإلرث.
 أســـــــــــــباب ميـــــــــــــراث الـــــــــــــورى ثالثـــــــــــــة
 وهـــــــــــــــــــــي نكـــــــــــــــــــــاح ووالء ونســـــــــــــــــــــب

   

 لوراثـــــــــــــــــــــةكـــــــــــــــــــــل يفيـــــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــــه ا 
................................... 

 ج
 جج

 .فالوالء يرث به المعتق، ويرث به عصبته، المتعصبون بأنفسهم، وترث المعتقة أو من أعتقها
ــــــــيس فــــــــي النســــــــاء طــــــــرًا عصــــــــبة  إال التــــــــــــــي منــــــــــــــت بعتــــــــــــــق الرقبــــــــــــــة    ول

 ج

 هذا ما يتعلق بإرث الوالء.
 :-رحمه هللا-يقول 

 عبد بن بكر أبي بن الملك عبد عن حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك حدثني"
 ، أحد الفقهاء المعروفهشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي "أبيه عن هشام بن الحارث بن الرحمن

ه حتوتظهر فت (ألــ)العاصي هذا هو األصل في االسم؛ ألنه منقوص اقترن ب "هشام بن العاصي أن أخبره أنه"
 التي تقدر للثقل. لخفتها، بخالف الضمة والكسرة

ال لو لم يقترن (ألوهذا هو األصل فيه؛ القترانه بـ) "أن العاصي بن هشام" ذا  لقيل: إن عاصيًا،( ألبـ)، وا  وا 
عمرو بن العاص، األصل عاصي، شداد بن تثبت الياء، وقد تحذف لكثرة دورانها على األلسنة،  (أل)اقترنت به 
 كبير المتعال، مراعاًة لرؤوس اآلي.الهاد، ال

يعني ضرة جارة، فالضرة علة، وجاء  "لعلة ورجل ،ألم اثنان ،ثالثة له بنين وتركأن العاصي بن هشام هلك "
األصل واحد، الذي هو بمنزلة األب، وأما الشرائع  ))نحن معاشر األنبياء أوالد عالت، ديننا واحد((في الحديث: 

 تلفة.التي بمنزلة األمهات مخ
لماذا؟ أقرب  "وأمه ألبيه أخوه فورثه وموالي ماال   وترك" يعني أحد الشقيقين "ألم اللذين أحد فهلكورجل لعلة، "

ال أقوى؟ نعم أقوى، الشقيق أقوى من األخ ألب يعني الشقيق، ورثه ماله ووالءه  "فورثه أخوه ألبيه وأمه" وا 
 وترك الموالي ووالء المال ورث الذي هلك ثم" ممن أعتقهم أبوه ع المال الوالء،يعني ورثه المال، وورث م ،مواليه
ال ويش تصير؟ نعم؟ "ألبيه وأخا ابنه  تصير مناسخة هذه وا 

 طالب:......
 كيف؟

 طالب:......
 بقي ولد لعلة، على هذا التمثيل. ثم هلك الذي ورث المال، يعني



 قد :ابنه فقال" ة هذا، مع االبنلعلارجل  "يهألب هوأخا ابنه وترك الموالي ووالء المال ورث الذي هلك ثم"
أحد، وال شك أن يعني أنا أنزل منزلة أبي؛ ألنه ال يشاركني  "الموالي ووالء المال من أحرز أبي كان ما أحرزت

 .االبن يحجب األخ
 "لمالا أحرزت إنما ،كذلك ليس :أخوه وقال، الموالي ووالء المال من أحرز أبي كان ما أحرزت قد :ابنه فقال"

 "؟أنا أرثه ألست اليوم أخي هلك لو أرأيت ،فال الموالي والء وأما" ؛ ألنك تحجب األخصحيح أحرزت المال
  "؟أنا أرثه ألست اليوم أخي هلك لو أرأيت"لماذا؟ 

 طالب: األقرب.
 األخ للشقيق أقوى من األخ ألب.ما عندنا، االبن أقرب صح، لكن 

نعم  "الموالي بوالء ألخيه فقضى عفان بن عثمان إلى فاختصما؟ أنا أرثه ألست اليوم أخي هلك لو أرأيت"
 إلى فاختصماإال أنا األخ ألب، نعم، ألست أرثه أنا؟ يقصد بذلك لو هلك الهالك األول، وال يوجد له شقيق 

 .الموالي بوالء ألخيه فقضى عفان بن عثمان
كم به بعده، وأما بالنسبة  الذي ملكه األخ بنفسه، فصار لولده مناآلن فرقوا بين اإلرث  لوالء الموالي لماذا ح 

 ؟؟ نعمحكم به لالبنولم ي   لألخ
 طالب:......

 ألن الذي حجبه مات، الذي حجبه عن إرث والء الموالي في أول مسألة مات، فرجع له. ؛ال
 .....طالب: يعني هذا ما ينزل على الوالء

 ال، ال ما هو مثل التركة، ال ال، بينهما فروق.
أبان   "عثمان بن أبان عند جالسا   كان أنه أبوه أخبره أنه حزم بن بكر أبي بن هللا عبد عن مالك وحدثني"ل: قا

ال أباَن؟ كالهما صحيح، لكن الصرف أولى، ويمنعه ابن مالك من الصرف.  وا 
 بني من رجل عند جهينة من امرأة وكانت ،الخزرج بن الحارث بني من ونفر ،جهينة من نفر إليه فاختصم"

 ثم ،وزوجها ابنها فورثها ،وموالي ماال   وتركت المرأة فماتت ،كليب بن إبراهيم :له يقال الخزرج بن الحارث
 موالي هم إنما كذلك ليس :الجهنيون  فقال ،أحرزه ابنها كانو  ،الموالي والء لنا :ورثته فقال ابنها مات

هذا الولد الذي حجبهم،  فمات" إرثها من؟ الولد ي الذي حجبنا عنيعن "والؤهم فلنا ولدها مات فإذا، صاحبتنا
يعني مثل الصورة السابقة، مات  "الموالي بوالء للجهنيين عثمان بن أبان فقضىهم ونحن نرثهم، فلنا والؤ 
 عاد اإلرث. بالحاج

 هو أعتقهم موالي وترك ،ثالثة له بنين وترك هلك رجل في قال المسيب بن سعيد أن بلغه أنه مالك وحدثني"
ألنه  "الثالثة من الباقي الموالي يرث :المسيب بن سعيد فقال ،أوالدا   وتركا هلكا بنيه من الرجلين إن ثم ،تاقةع

 ألن منزلتهم من الميت األول واحد. "سواء شرع الموالي والء في إخوته وولد فولده هو هلك فإذا" أصل بنفسه
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 :والنصراني اليهودي أعتق من ووالء السائبة ميراث باب



 فميراثه أحدا   يوالي ولم مات فإن ،شاء من يوالي :قال ؟السائبة عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني
 .عليهم وعقله للمسلمين

 وعقله ،للمسلمين ميراثه وأن ،أحدا   يوالي ال أنه السائبة في سمع ما أحسن إن: -رحمه هللا- مالك قال
 .عليهم
  ...عند يسلم لنصرانيوا اليهودي في مالك قال
 عبد 

 أحسن هللا إليك. 
ن ،للمسلمين المعتق العبد والء إن :عليه يباع أن قبل فيعتقه أحدهما عبديسلم   النصراني أو اليهودي أسلم وا 
 أسلم ثم دينهما على عبدا   النصراني أو اليهودي أعتق إذا ولكن :قال ،أبدا   الوالء إليه يرجع لم ذلك بعد

 كان قد ألنه ؛الوالء إليه رجع ،أعتقه الذي أسلم ثم ،أعتقه الذي النصراني أو اليهودي يسلم أن قبل المعتق
 .أعتقه يوم الوالء له ثبت
ن :مالك قال  المولى أسلم إذا النصراني أو اليهودي أبيه موالي ورث مسلم ولد النصراني أو لليهودي كان وا 

ن ،أعتقه الذي يسلم أن قبل المعتق  ...مسلما   أعتق حين المعتق كان وا 
 عت قأ  

 أحسن هللا إليك. 
 لليهودي ليس ألنه ؛شيء المسلم العبد والء من المسلمين اليهودي أو النصراني لولد يكن لم أعِتق مسلما ،

 .المسلمين لجماعة المسلم العبد فوالء ،والء للنصراني وال
 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 :والنصراني ودياليه أعتق من ووالء السائبة ميراث باب

وهي من بهيمة  ،جمع سائبة لسوائب التي جاء ذكرها في القرآنا ،السائبة إيش معنى السائبة؟ ميراث السائبة
وتنازل عنه،  ،وترك والءه وتركه،األنعام ما يترك، ترفع عنه اليد، والسائبة هنا المراد به الرقيق الذي أهمله سيده 

 ة:هذا يقول ابن شهاب الزهري عن السائب
ال وال ء إرثوال "شاء من يوالي :قال ؟السائبة عن شهاب ابن سأل أنه مالك حدثني" نصرة؟ لكنه تحت  ءوا 

الترجمة في اإلرث، يعني في الترجمة إرث، ال مجرد نصرة، يعني السائبة سواًء كان المعتق تنازل عنه، وقال: 
عليه -النبي الفرق بينه وبين الهبة، وقد نهى تنازل هذا ما النصيبي للمسلمين، أال يدخل هذا في هبة الوالء؟ 

إال أن الهبة لمعين، والسائبة في مثل هذه الصورة لغير معين، هل  ؟عن بيع الوالء وهبته -الصالة والسالم
وأنه معتق، لكنه بسبب انقراض من أعتقه،  أن يكون السائبة من عرف رق نفسه ال يحتملأيختلف هذا عن هذا؟ 

أعتقه، وال يعرفه كمن وجد مااًل ال يعرف صاحبه؛ ألنه من على بلد بحيث ال يصل خبره إلى أو انتقاله من بلد 
أنه لو والى من مفهومه  "عليهم وعقله ،للمسلمين فميراثه أحدا   يوالي ولم مات فإن يوالي من شاء،"هنا يقول: 

مثلما تقدم أن  "عليهم وعقله ،نللمسلمي فميراثه أحدا   يوالي ولميوالي من شاء، فإن مات " شاء لكان إرثه له
 الغنم مع الغرم.



يعني رأي  "عليهم وعقله ،للمسلمين ميراثه وأن ،أحدا   يوالي ال أنه السائبة في سمع ما أحسن إن: مالك قال"
ن لم يكن ابن شهاب أن له أن يوالي من شاء، هذا جار على ما كان في أول األمر، وأنه  يرث بهذا الوالء، وا 

والئي لبني فالن، وال يدرى هو عليه بالعتق، يعني اآلن إذا وجد شخص فقال:  مواالة حقيقية، من  بسبب حقيقي، 
ال رقيق، ال حر أصلي حر وا  ال معتق، وا  قال: والئي لبني فالن، سكن بينهم، وأكرموه، وال يعرف له وارثًا،  ؟وا 

ال ما يحق هذا؟ يالذين فقال: والئي لبني فالن، هؤالء  ال ما لهم أكرموني، يحق وا  ال ما يصح؟ لهم إرثه وا  صح وا 
 إرثه؟ نعم على رأي ابن شهاب واضح، لكن على رأي غيره من أهل العلم.

 طالب:......
 ما في عتق، وال نكاح، وال نسب، هاه؟

 .... .طالب:
 ليس والءه ألحد، وال يورث إال من باب أن بيت المسلمين يرث مثل هذا، وبيت المال يرثشك أن مثل هذا ال 

 عند الشافعية بشرط انتظامه، بشرط أن يكون منتظمًا، وقد أيسوا من انتظامه منذ قرون.
 طالب:......

 ويش هو؟
 طالب: سلمان منا.

 سلمان منا آل البيت، ويش فيه؟
 طالب: يدخل في هذا يا شيخ.

 ؟يعني يرث ويورث
 طالب: سلمان كان عند يهودي.

 ؟))سلمان منا((: بقولهإيه لكن هل يورث 
 لب:......طا

 ال، ال.
يعني ميراثه  "وعقله عليهم ،قال مالك: إن أحسن ما سمع في السائبة أنه ال يوالي أحدا ، وأن ميراثه للمسلمين"

 لبيت المال، وعقله على بيت المال.
 المعتق العبد والء إن :عليه يباع أن قبل فيعتقه أحدهما عبد يسلم والنصراني اليهودي في مالك قال"

ه رث، اختالف الدين يمنع اإلرث؛ ألنيعني مثل السائبة، لماذا؟ يسلم العبد فيمنع اختالف الدين اإل "للمسلمين
 من الموانع الثالثة.

ن إن والء العبد المعتق للمسلمين،" يعني أسلم  "أبدا   الوالء إليه يرجع لم ذلك بعد النصراني أو اليهودي أسلم وا 
 كن لو أسلم قبل أن يأخذ بيت المال المال؟بعد أن أخذ بيت المال اإلرث بالوالء، ل

 .....في الصورة التي بعدها لب: هو كالم على العبد المسلمطا
 أو اليهودي يسلم أن قبل المعتق أسلم ثم دينهما على عبدا   النصراني أو اليهودي أعتق إذا ولكنقال: "طيب 

ت يرجع الوالء ن هذا ما بعد مات، قبل أن يمو لك "الوالء إليه رجع ،أعتقه الذي أسلم ثم ،أعتقه الذي النصراني



المسألة يعني ما يقرر أهل العلم أن اختالف الدين مانع  "يوم أعتقهألنه قد ثبت له الوالء " إليه، لكن هذا مات
خلونا نربط  ث ترغيبًا له في اإلسالم، السؤالنه إذا أسلم المخالف قبل قسمة التركة أنه ير : إما قالوا ؟من الميراث

 انتهى، األصل أنه ال يرث الكافر المسلم، وال المسلم الكافر، ألة أنهالمسألتنا بما تقرر في علم الفرائض، مس
الموروث انتقل إلى الوارث، فإذا لم يسلم المفترض فيه اإلرث قبل موت المورث ما يستفيد؛ ألنه في والمال بوفاة 

علم من يرى أنه إذا أسلم قبل قسمة التركة أنه يرث وقت اإلرث هذا كافر وهذا مسلم فال إرث، لكن من أهل ال
 ترغيبًا له في اإلسالم، هذا قول معروف عند أهل العلم.

 أو اليهودي يسلم أن قبل المعتق أسلم ثم دينهما على عبدا   النصراني أو اليهودي أعتق إذا ولكن"وهنا يقول: 
من حوزة قبل أن يموت، قبل أن ينتقل المال  "ءالوال إليه رجع ،أعتقه الذي أسلم ثم ،أعتقه الذي النصراني
 ."أعتقه يوم الوالء له ثبت كان قد ألنه" المعتق

ن :مالك قال"  المولى أسلم إذا النصراني أو اليهودي "أبيه موالي ورث ،مسلم ولد النصراني أو لليهودي كان وا 
ن" يقول: ،أعتقه الذي يسلم أن قبل المعتق  أو اليهودي أبيه موالي ورث مسلم ولد النصراني أو لليهودي كان وا 

عدمه؛ ألنه ، من الذي يحجب الولد عن إرث الوالء؟ األب، واألب وجوده كالمعتق المولى أسلم إذا "النصراني
 الذي يسلم أن قبل ،المعتق المولى أسلمإذا  النصراني أوورث موالي أبيه اليهودي " مخالف في الدين، فيرث

ن، أعتقه  يعني سواًء ولد "المسلمين اليهودي أو النصراني لولد يكن لم مسلما   أعتق حين المعتق كان وا 
 فوالء ،والء للنصراني وال لليهودي ليس ألنه ؛شيء المسلم العبد والء من" يهودي أو ولد نصراني فهما اثنان

 ،ي الصورة الثانيةلماذا؟ ألنه في الصورة األولى الولد مسلم قبل موت العبد، ف "المسلمين لجماعة المسلم العبد
 ؟نعم

 طالب:......
 كيف؟

 ....طالب: الولد مسلم األصل
 هاه؟

 طالب: الصورة الثانية العبد مسلم، الصورة الثانية مسلم.
إن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى "اآلن يقول: 

في  ههذه فرغنا منها، نعم؛ ألن األب محجوب حجب حرمان؛ ألنه يختلف مع "المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه
ن كان المعتق حي أعتق مسلما  لم يكن لولد النصراني أو " ين، والولد موافق للعبد في الدين فيرث منهالد وا 

 ."اليهودي المسلمين من والء العبد المسلم؛ ألنه ليس لليهودي وال للنصراني والء
 ....االبن المسلم سبب إرثه سبب األب.طالب: بسبب إرث 

ن كان المعتق حين إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه فوجد االختالف،  وفي الصورة الثانية: وا 
النصراني أو اليهودي المسلمين من والء العبد المسلم شيء؛ ألنه ليس لليهودي وال أعتق مسلمًا لم يكن لولد 

 العبد المسلم لجماعة المسلمين. للنصراني والء، فوالء
 طالب:......



 المعتق سبق إسالمه، طيب في الصورة األولى أو الثانية؟
 طالب: الثانية اآلن.

 طيب.
 ما ورثنا األب الكافر الختالف الدين فورثنا االبن. ،طالب: سبب إرث االبن هو األب، األب الكافر

 في الصورة األولى؟
 . طالب: في الثانية، في األولى

 الختالف الدين. ولى، ورثنا االبن ألن األب محجوبفي األ
 أما الثانية أصال  األب ال يأخذ الوالء ألنه كافر، فما يؤخذ ابنه من باب أولى.طالب: 

ه ولده من بعده نعم، واضح؟ ألن الكافر ليس له والء على المسلم؛ ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه، فال يستحق
 .وهللا أعلم (باب المكاتب) نقف على هذا الكتابولو كان مسلمًا، 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


